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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
له وصـحبه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آ

 والتا�عین لهم �إحساٍن إلى یوم الدین وسلم تسلیًما �ثیًرا.
ْغ َمـا ُسـوُل َبلِّـَأیَُّهـا الرَّ  �ـا{ :تعـالى قوله: "-تعالى رحمه هللا–قال الشیخ محمد األمین الشنقیطي 

�ِّــكَ ُأنــِزَل ِإَلْیــ  - علیــه وســلمصــلى هللا-أمــر تعــالى فــي هــذه اآل�ــة نبیــه  ]٦٧[المائــدة: }َك ِمــن رَّ
 }ْم ِدیـَنُكمْ َمْلـُت َلُكـاْلَیـْوَم َأكْ {متعـددة، �قولـه:  بتبلیغ ما أنـزل إلیـه، وشـهد لـه �االمتثـال فـي آ�ـاتٍ 

ُسوِل ِإالَّ اْلَبَالغُ { ]، وقوله:٣[المائدة: َفَتـَولَّ َعـْنُهْم َفَمـا َأنـَت {ه: ، وقولـ]٥٤[النور: }َوَما َعَلى الرَّ
ا َمـي ِفـي َنْفِسـَك َوُتْخِفـ{ ا، لكتم قوله تعـالى:]، ولو �ان �مكن أن �كتم شیئً ٥٤[الذار�ات: }ِ�َمُلوم

ُ ُمْبِد�هِ  ُ َأَحقُّ َأن َتْخَشاهُ  للااَّ صـلى هللا علیـه -]، فمن زعـم أنـه ٣٧[األحزاب: }َوَتْخَشى النَّاَس َ�للااَّ
علیـه  صـلى هللا-ا مما أنزل علیه، فقـد أعظـم االفتـراء علـى هللا، وعلـى رسـوله �تم حرفً  -وسلم
 .-موسل

ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�
 أجمعین، أما �عد...

ُسوُل َبلِّْغ َمـا أُ  �ا{: -جلَّ وعـال–في قول هللا  �ِّـكَ  نـِزَل ِإَلْیـَك ِمـنَأیَُّها الرَّ مـر مـن أ ]٦٧المائـدة:[ }رَّ
لیـه الصـالة ع�البالغ والبیـان، وقـد أدى مـا و�ـل إلیـه، و�لَّـغ مـا ُأِمـر بتبلیغـه  لنبیه -جلَّ وعال-هللا 

 والسالم.
بالغ؟ عالقـة هـذه اآل�ـة �ـال مـا ]٣[المائـدة: }اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیـَنُكمْ {من األدلة التي ذ�رها الشیخ 

لمـا حصـل  بلَّـغ جمیـع مـا ُأِمـر بتبلیغـه -علیه الصالة والسالم–لوال البالغ لما �ُمل الدین، لوال أنه 
ین، لكـ ن الكمال، ولو نقص من هذا البالغ وهذا البیان شيء لنقص �قدره من الكمال من �مال الدِّ

ین، ونحـن نشـهد للرسـول   -یـه الصـالة والسـالمعل–لما أتـم الـبالغ، وأكمـل الـبالغ حصـل �مـال الـدِّ
 .-السالمعلیه الصالة و  -أنه بلَّغ البالغ المبین، أنه بلَّغ الرسالة وأدى األمانة، وأنه نصح األمة

ــَبَالغُ { وقولــه: ُســوِل ِإالَّ اْل ــى الرَّ ــا َعَل نــه بلَّــغ؟ نعــم؛ ألنــه أأفــي هــذا مــا یــدل علــى  ]٥٤[النــور: }َوَم
هـذا و �قـول: مـا علیـه إال الـبالغ،  -جـلَّ وعـال–، هللا طالب بهدا�ـة النـاس؛ ألنـه رسـوٌل مـن عنـد هللا

لَّ َعـْنُهْم َفَتـوَ { قولـه: ،]٥٦[القصص: }ِإنََّك َال َتْهِدي َمْن َأْحَبْبتَ {البالغ قد حصل والنتائج بیـد هللا 
ولـو  ائً ما لم یتـرك شـیلو ترك شیًئا مما ُأِمر بتبلیغه لكان ملوًما، فل ]٥٤[الذار�ات: }َفَما َأنَت ِ�َمُلوم

 .]٥٤[الذار�ات: }َفَما َأنَت ِ�َمُلوم{مما ُأمر بتبلیغه ارتفعت عنه المالمة  ا�سیرً 
: -جــلَّ وعــال–وفیهــا نــوع شــدة قولــه  -علیــه الصــالة والســالم–مــن اآل�ــات التــي جــاءت فــي حقــه 

ُ ُمْبِد�هِ { ُ َأَحـقُّ َأن تَ  َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما للااَّ �قـول: لـو  ]٣٧[األحـزاب: }ْخَشـاهُ َوَتْخَشى النَّاَس َ�للااَّ
لكـن أدى  -علیـه الصـالة والسـالم–كان ُ�مكن أن �كتم شیًئا لكتم هذه اآل�ة؛ ألنهـا شـدیدة فـي حقـه 

الكــل لــه؛ ألن هــذا مــن �مالــه أال  ، وال شــك أنو�لَّــغ جمیــع مــا ُأمــر بتبلیغــه ســواًء  �ــان لــه أو علیــه
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 -علیـه الصـالة والسـالم–هـذا الكـالم، مـن �مالـه  �كتم مثل هذه اآل�ة، ومن �ماله أن ُ�قال له مثـل
ُ ُمْبِد�ـهِ {أن ُ�قال لـه مثـل هـذا الكـالم  –ألنـه ال ینظـر  ؛]٣٧[األحـزاب: }َوُتْخِفـي ِفـي َنْفِسـَك َمـا للااَّ

 .إلى حظ نفسه من قر�ٍب وال �عید -علیه الصالة والسالم
 طالب:........

ه إال أنـه مـا علیـ -جـلَّ وعـال–ر، فجاء الـرد مـن هللا هو طولب بهدا�ة الناس من ِقبل البش ،أنه بلَّغ
 .]٥٦:[القصص }ِإنََّك َال َتْهِدي َمْن َأْحَبْبتَ {وقد حصل، أما الهدا�ة فبید هللا  ،البالغ

ُسولِ { طالب: اآل�ة  .]٥٤[النور: }َوَما َعَلى الرَّ
 لیس علیه إال البالغ وقد بلَّغ.

 طالب: اآل�ة بدون واو وأورد هنا الواو؟ 
ُسوِل ِإالَّ اْلَبَالغُ {  .]٥٤[النور: }َوَما َعَلى الرَّ

 طالب: اآل�ة (ما على الرسول).
 ي عندنا خط المصحف، نعم.ذهذا خط المصحف، ال ،ال

 طالب:.......  
لـى ینبغي أن ُیالحظ أنه قد ُیوجد أكثـر مـن آ�ـة أو جملـة مـن آ�ـة بلفـٍظ واحـد و�ختلفـان فـي العـزو إ

 م اآل�ة من السورة �ختلفان، ومـع ذلـك قـد �كـون السـیاق �قتضـي واحـدة دون مكانها من السورة، ورق
 األخرى.

 ]١٧الفـتح:[ }ِر�ِض َحـَرجٌ َلى اْلمَ َلْیَس َعَلى اَألْعَمى َحَرٌج َوَال َعَلى اَألْعَرِج َحَرٌج َوَال عَ {مثال ذلك: 
صـلح هـذه مكـان هـذه إن أتیت �آ�ة النور فهي في الطعن، و�ن أتیت �آ�ة الفتح فهي فـي الجهـاد، ت

 .؟ ما تصلحاو�ن �ان اللفظ واحدً 
 طالب:.......  

 كونه ما یذ�ر �قیة اآل�ة هذا شيء.....
 طالب:.......  

 نعم.
  طالب:.......  

لشـیخ مـا ُیوجـد؟ وال شـك أنـه قـد �كـون مـراد اأم هل ُیوجد بهذا اللفظ  هكونه ما یذ�ر الكالم على أن
ل اآل�ات برسم المصحف من تصرف الطا�ع، وطبعـة المـدني هـي غیر ما أثبته الطا�ع؛ ألن إدخا

ي �انـت فـي وقـت المؤلـف، وهـذه ألن تـي صورتها مـع الشـیخ هـي التي �انت في وقت الشیخ التال
ل لمصـحف؛ لـئال ُیوجـد مثـطبعة المدني ُوِجد فیها أخطاء في اآل�ات، فقـالوا: نكتـب اآل�ـات برسـم ا

 .هذا الخطأ
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 مَّ َعُمـوْا َوَصـمُّوْا َ�ِثیـرٌ ُثـ َعَلـْیِهْم اَب للاّاُ ْا َأالَّ َتُكـوَن ِفْتَنـٌة َفَعُمـوْا َوَصـمُّوْا ُثـمَّ َتـَوَحِسـُبو { "قوله تعـالى:
ْنُهْم َ�للاّاُ َ�ِصیٌر ِ�َما َ�ْعَمُلون  �ة الكر�مـة أن بنـي إسـرائیل ذ�ر تعالى في هذه اآل ]٧١[المائدة: }مِّ

 ".عموا وصموا مرتین
 ق، وسماع الحق، واتباع الحق مرتین:�عني عموا وصموا عن الح

 األولى: مما یدل علیه السیاق أنهم �لهم حصل منهم ذلك.
 .الواو ضمیر الجمع، بدل �عض من �لالثانیة: �ثیٌر منهم، و�ثیر بدل من 

 طالب:.......  
 َهـا الَ نَّ َفإِ {: -جلَّ وعال -كل آ�ة لها سیاقها، والذین �قولون بوجود المجاز ال محالة �ستدلون �قوله

ــُدور ــي الصُّ ــي ِف ــوُب الَِّت ــى اْلُقُل ــن َتْعَم ــاُر َوَلِك ــى اَألْ�َص فاألصــل فــي العمــى أنــه  ]٤٦[الحــج: }َتْعَم
ـــوب التـــي فـــي  ـــه، فهـــو عمـــى األ�صـــار لعمـــى القل ـــر مـــا ُوِضـــع ل ـــى غی ـــق عل لأل�صـــار، لكـــن �طل

ــم، قــولهم بوجــود المجــاز، ونفیــه هــو الــذ ي علیــه أهــل الصــدور، وهــذا قــوٌل معــروف عنــد أهــل العل
 .   : شیخ اإلسالم، وابن القیم، وجمع من أهل العلمالتحقیق مثل

ــ{ ن تفصــیل ذلــك فــي قولــه:تو�ــة مــن هللا علــیهم، و�ــیَّ  تتخللهمــا" ِئیَل ِفــي ي ِإْســَراَوَقَضــْیَنا ِإَلــى َبِن
َتْینِ  هم فـي المـرة األولـى هم، وصممن جزاء عما، فبیَّ ]٤[اإلسراء: }اْلِكَتاِب َلُتْفِسُدنَّ ِفي اَألْرِض َمرَّ

 ".]٥إلسراء:[ا }ٍس َشِدیدٍ ْوِلي َ�أْ َفِإَذا َجاء َوْعُد ُأوالُهَما َ�َعْثَنا َعَلْیُكْم ِعَباًدا لََّنا أُ {�قوله: 
 �عني هل آ�ة اإلسراء نص في أنها هي المرادة �آ�ة المائدة؟ هل هو نص؟ 

 طالب:........
 وال یر�طون بینهما. ،في تأو�ل اآل�ةولذلك أكثر المفسر�ن ما یذ�رونها  ،لیست بنص

 الشیخ التزم �مـنهج وهـو بیـان القـرآن �ـالقرآن، فصـار یلـتمس أقـرب شـيء إلـى المـراد فـي هـذه اآل�ـة
 ولو من حیث العموم، فیجعل هذه بیاًنا لتلـك إال مـن �خطـر علـى �الـه عنـد تفسـیر آ�ـة اإلسـراء أن

 هو فیـمن المفسر�ن لم یتطرقوا لها ما �خالف، هـ ترد هذه اآل�ة آ�ة المائدة في معناها؟ أقول: �ثیر
ُقــرب وفــي اســتعمال للفــظ فــي الموضــعین، لــو ورد ذ�ــر العمــى فــي آ�ــة لر�طناهــا �آ�ــة  هشــيء فیــ

 .     لر�ط بینهما �حتاج إلى شيٍء یر�طالمائدة، هو من الزم العمى الفساد واإلفساد، لكن ا
 ِعَبـاًدا َنا َعَلْیُكمْ َما َ�َعثْ َفِإَذا َجاء َوْعُد ُأوالهُ {قوله: ن جزاء عماهم، وصممهم في المرة األولى �فبیَّ "

 ".]٥[اإلسراء: }لََّنا ُأْوِلي َ�ْأٍس َشِدیدٍ 
َتْینِ { َفـِإَذا { لى المـرتین فـي اآل�ـةأوالهما أو أولى المرتین؟ أو  ]٤[اإلسراء:} َلُتْفِسُدنَّ ِفي اَألْرِض َمرَّ

َتْینِ َلُتْفِسـُدنَّ {�ه العمى والصمم األول؟  هل المراد ]٥[اإلسراء: }َجاء َوْعُد ُأوالُهَما   ِفـي اَألْرِض َمـرَّ
ــا*  ــُد ُأوالُهَم فــي اآل�ــة  أولــى المــرتین هــو مــرتبٌط �الفســاد واإلفســاد المــذ�ور ]٥-٤[اإلســراء: }َوْع

 نفسها أو السورة نفسها.
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رحمـة –الشـیخ  ؟مـى والصـمم األولالع ]٥[اإلسـراء: }َفـِإَذا َجـاء َوْعـُد ُأوالُهَمـا{هل ُ�مكـن أن ُیـر�ط 
 اجتهد في تطبیق المنهج الذي رسمه لنفسه، وهو ُمصیب في الغالب، لكن ال �عني أنـه -هللا علیه

 ُیوافق في �ل ما �قول، هو عالم واطالعه واسـع، وتصـوره للقـرآن واضـح، ولـه عالقـة قو�ـة �ـالقرآن
 ك ابـن �ثیـر، ابـن �ثیـر سـبقه إلـى هـذاوتدبر للقرآن ومن أقرب الناس إلى أن....وقد سـبقه إلـى ذلـ

 و�ن �ان تفصیل الشیخ األمین أكثر، لكن ابن �ثیر �فسر القرآن �القرآن، ودمـج معـه أشـیاء أخـرى 
نَّة والصحا�ة والتا�عین �أنواع التفسیر المأثور.  �السُّ

ل تدري من أول من قـال هـذا؟ فـي رسـالة الشـیخ عبـد هللا بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب ألهـل مكـة قـا
وهو �شرح طر�قة الشیخ وأئمـة الـدعوة مـن �عـده فـي أخـذهم العلـم، �قـول: ونعتمـد فـي تفسـیر �تـاب 

أفــاد مــن  ،هللا علـى تفاســیر الســلف �تفســیر ابــن جر�ــر ومختصــره البـن �ثیــر، وهــو لــیس �مختصــره
ا هـابن جر�ر، لكن في أمور �ثیرة �ختلف فیها �ثیًرا، ابن �ثیر ذ�ر أشـیاء مـا ذ�رهـا ابـن جر�ـر من

 إسرائیلیات والعكس، فهذا تفسیر مستقل، وهذا تفسیر مستقل، وال أشار ابن �ثیـر إنـه اختصـر ابـن
نقــول هــذا،  أن جر�ــر، �عنــي التشــا�ه الموجــود لنُقــل أ�ًضــا: البغــوي مختصــر البــن جر�ــر، مــا ُ�مكــن

  كل واحد له میزته من هذه التفاسیر.       
ْم وْا ُوُجـوَهكُ  ِلَیُسـوؤُ َفـِإَذا َجـاء َوْعـُد اآلِخـَرةِ {رة �قولـه: ن جزاء عماهم وصممهم في المـرة اآلخـو�یَّ "

َل َمـرٍَّة َوِلُیَتبِّـُروْا َمـ تـي ن التو�ـة الو�ـیَّ  ،]٧[اإلسـراء: }ْا َتْتِبیـًراا َعَلـوْ َوِلَیْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َ�َما َدَخُلـوُه َأوَّ
 }اَجَعْلَنـــاُكْم َأْكَثـــَر َنِفیـــرً  َوَ�ِنـــیَن وَ َأْمَوالٍ ْم َوَأْمـــَدْدَناُكم ِ�ـــُثـــمَّ َرَدْدَنـــا َلُكـــُم اْلَكـــرََّة َعَلـــْیهِ { بینهمـــا �قولـــه:

 .]٦[اإلسراء:
ـــیَّ   ـــم ب ـــه: ث ـــام مـــنهم �قول ـــى االنتق ـــى اإلفســـاد عـــاد إل ـــدتُّ {ن أنهـــم إن عـــادوا إل ـــْدنَ َوِ�ْن ُع  }اْم ُع

لتـوراة، اي فـي و�تم صفاته الت -صلى هللا علیه وسلم-فعادوا إلى اإلفساد بتكذیبه  ]٨[اإلسراء:
نــي بفــذ�ح مقاتلــة  -صــلى هللا علیــه وســلم-فعــاد هللا إلــى االنتقــام مــنهم، فســلط علــیهم نبیــه 

ا مـن قر�ظة، وسبى نساءهم، وذرار�هم، وأجلى بني قینقاع، و�ني النضیر، �مـا ذ�ـر تعـالى طرًفـ
ر �ثیـفـي هـذه اآل�ـة ذ�ـره �عـض المفسـر�ن، و  هذلك في سـورة الحشـر، وهـذا البیـان الـذي ذ�رنـا

ضیة، مـن ألن السیاق في ذ�ر أفعالهم القبیحة الما ؛منهم لم یذ�ره، ولكن ظاهر القرآن �قتضیه
َفِر�ًقـا  َأْنُفُسـُهمْ   َتْهـَوى ُكلََّمـا َجـاءُهْم َرُسـوٌل ِ�َمـا الَ {قتل الرسل، وتكذیبهم، إذ قبل اآل�ة المـذ�ورة: 

  .]٧٠[المائدة: }َكذَُّبوْا َوَفِر�ًقا َ�ْقُتُلون 
مــن هللا، �ســبب  وعـذابٌ  صـیبهم بــالءٌ ظنــوا أال �ُ  ]٧١[المائـدة: }َوَحِســُبوْا َأالَّ َتُكـوَن ِفْتَنــةٌ { ومعنـى

ـــه:  ـــاؤه، وقول ـــاء هللا وأحب ـــم أبن ـــزعمهم الباطـــل، أنه ـــاء، ل ـــتلهم األنبی ـــرهم، وق ـــرٌ {كف ـــْنُهمْ  َكِثی  }مِّ
 }َصــمُّواْ َعُمــوْا وَ فَ {مــن واو الفاعــل فــي قولــه:  أنــه بــدلٌ  أحســن أوجــه اإلعــراب فیــه ]٧١[المائــدة:
 ".، �قولك: جاء القوم أكثرهم]٧١[المائدة:

 .، والثاني للكثیر منه دون البقیة�عني بدل �عض من �ل، فالعمى األول والصمم األول شامل له
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ــةٌ {وقولــه:  الرفع، والبــاقون �ــحمــزة، والكســائي، وأبــو عمــرو  ه، قــرأ]٧١[المائــدة: }َأالَّ َتُكــوَن ِفْتَن
 ألن الحســبان �معنــى الظــن، ووجــه قــراءة الرفــع، تنز�ــل ؛راءة النصــب ظــاهر�النصــب، فوجــه قــ

 ".، منزلة العلماعتقادهم لذلك، ولو �ان �اطالً 
 .علم على حد زعمهم، و�ال فهو �اطل�عني على حد زعمهم، ُینزل منزلة ال

 من الثقیلة، والعلم عند هللا تعالى. فتكون أن مخففةً "
حِ وَن ِإَلى للاّاِ َوَ�ْسَتْغِفُروَنُه َ�للاّاُ َغفُ َأَفَال َیُتو�ُ { قوله تعالى:  ".]٧٤[المائدة: }یموٌر رَّ

 نعم في شيء؟
 طالب:.........
ـــةٌ { خـــط المصـــحف ـــوَن ِفْتَن تامـــة،  �عنـــي ال توجـــد فتنـــة، �عنـــي �ـــان تكـــون  ]٧١[المائـــدة: }َأالَّ َتُك

أو  ]٧١المائـدة:[ }ِفْتَنـةٌ {" رفعحمزة، والكسائي، وأبو عمـرو �ـال هقرأ" اآلن ]٧١[المائدة: }َتُكونَ {
 }َم َأن َسـَیُكونُ َعِلـ{إذا قلنـا: إنهـا ُمخففـة مـن الثقیلـة أنـه ال تكـون  ]٧١[المائدة: }َتُكونَ {أو  (فتنًة)

 .ُمخففة من الثقیلة فتكون �الرفع تكون  ]٢٠[المزَّمل:
 ي تقصد؟هذا الذ

 طالب:.......
 .ة من الثقیلةُمخفف ]٢٠[المزَّمل: }َعِلَم َأن َسَیُكونُ { ال ال في

، لـو ]٧٣[المائـدة: }ةٍ ُث َثَالَثـالَّـِذیَن َقـاُلوْا ِإنَّ للاّاَ َثاِلـ{أشار في هذه اآل�ـة، إلـى أن الـذین قـالوا: "
ألطفـه ، و ألنه استعطفهم إلى ذلك أحسن استعطافٍ  ؛تابوا إلیه من ذلك، لتاب علیهم، وغفر لهم

شار إلى أنهم إن فعلـوا ذلـك غفـر ، ثم أ]٧٤[المائدة: }َوَ�ْسَتْغِفُروَنهُ َأَفَال َیُتوُ�وَن ِإَلى للاّاِ { �قوله:
ِحـیم{لهم �قوله:   یـع الكفـار �قولـه:ا لجمح بهـذا المعنـى عاًمـوصـرَّ  ]٧٤[المائـدة: }َ�للاّاُ َغُفـوٌر رَّ

 .]٣٨فال:[األن }ُقل ِللَِّذیَن َ�َفُروْا ِإن َینَتُهوْا ُ�َغَفْر َلُهم مَّا َقْد َسَلفَ {
�َقٌة َ�اَنـا َ�ـْأُكَالِن الطََّعـامَ { ه تعالى:قول ـُه ِصـدِّ �ـر فـي هـذه اآل�ـة الكر�مـة أن ذ ]٧٥[المائـدة: }َوُأمُّ

 لـه:خـر أن جمیـع الرسـل �ـانوا �ـذلك، �قو عیسى وأمه �انـا �ـأكالن الطعـام، وذ�ـر فـي مواضـع أُ 
 ".اآل�ة ]٢٠[الفرقان: }لطََّعامَ ُلوَن اَوما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمَن اْلُمْرَسِلیَن ِإالَّ ِإنَُّهْم َلَیْأكُ {

ا مد على ُغالة النصارى الذین یزعمون أنه إله أو ثالـث ثالثـة مـن وصـف اإللـه أنـه صـ هذا ُ�عد رد�
�ــأكالن الطعــام، فكیــف �كــون لــه نصــیب مــن األلوهیــة؟! و�ــذلك �قیــة  اال �أكــل وعیســى وأمــه �انــ

 .  أكلون الطعاماألنبیاء والرسل �
ُسـوِل { وقولـه: ،]٨[األنبیـاء: }ا َجَعْلَناُهْم َجَسًدا الَّ َ�ْأُكُلوَن الطََّعامَ َومَ {وقوله: " َوَقـاُلوا َمـاِل َهـَذا الرَّ

 .]٧[الفرقان: }َ�ْأُكُل الطََّعامَ 
ُن َلُهـُم اآلَ�ـاِت ُثـمَّ انُظـْر َأنَّـى ُیْؤَفُكـون {وقوله تعالى:  معنـى قولـه:  ]٧٥[المائـدة: }انُظْر َ�ْیَف ُنَبـیِّ

صرفون عـن الحـق، والمـراد �صـرفهم عنـه، قـول �عضـهم: إن هللا هـو �ُ  ]٧٥[المائدة: }ْؤَفُكون یُ {
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المسیح ابن مر�م، وقـول �عضـهم: إن هللا ثالـث ثالثـة، وقـول �عضـهم: عز�ـر ابـن هللا، سـبحانه 
ا، وعلى من �قول ذلك لعائن هللا إلى یوم القیامة، فـإنهم �قولـون هـذا ا �بیرً وتعالى عن ذلك علو� 

ولــذا قــال  ؛األمــر الــذي لــم �قــل أحــد أشــنع منــه وال أعظــم، مــع ظهــور أدلــة التوحیــد المبینــة لــه
ُن َلُهُم اآلَ�ـاِت ُثـمَّ انُظـْر َأنَّـى ُیْؤَفُكـون {تعالى:  علـى سـبیل التعجـب  ]٧٥[المائـدة: }انُظْر َ�ْیَف ُنَبیِّ

 من أمرهم، �یف یؤفكون إلى هذا الكفر مع وضوح أدلة التوحید؟!
ـــى ِلَســـاِن دَ {عـــالى: قولـــه ت ـــي ِإْســـَراِئیَل َعَل ـــُروْا ِمـــن َبِن ـــِذیَن َ�َف ـــَن الَّ ـــِن اُووَد وَ ُلِع ـــِعیَســـى اْب  }ْرَ�مَ َم

ي السـبت، فـنوا على لسـان داود الـذین اعتـدوا عِ اآل�ة، قال �عض العلماء: الذین لُ  ]٧٨[المائدة:
األولین  ئدة، وعلیه فلعنوالذین لعنوا على لسان عیسى ابن مر�م، هم الذین �فروا من أهل الما

ــْبِت فَ  نُكْم ِفــيَوَلَقــْد َعِلْمــُتُم الَّــِذیَن اْعَتــَدوْا ِمــ{ مســخهم قــردة، �مــا بینــه تعــالى �قولــه: ُقْلَنــا َلُهــْم السَّ
ـا نُ { ، وقولـه:]٦٥[البقـرة: }ُكوُنوْا ِقـَرَدًة َخاِسـِئین ـا َعَتـْوْا َعـن مَّ ًة َردَ  ُ�وُنـوْا ِقـُهـوْا َعْنـُه ُقْلَنـا َلُهـمْ َفَلمَّ

ي ُد ِمـنُكْم َفـإِ َفَمـن َ�ْكُفـْر َ�ْعـ{ ، ولعن اآلخـر�ن هـو المـذ�ور فـي قولـه:]١٦٦[األعراف: }َخاِسِئین نِّ
َن اْلَعاَلِمین ُ�ُه َأَحًدا مِّ ُ�ُه َعَذاً�ا الَّ ُأَعذِّ أنه مسـخهم خنـاز�ر،  وذ�ر غیر واحدٍ  ]١١٥[المائدة: }ُأَعذِّ

قــال: ومجاهــد، والبــاقر، نقلــه األلوســي فــي تفســیره، و عــن الحســن، وقتــادة،  وهــذا القــول مــرويٌّ 
نــه أ، وقتــادة، ومجاهــد، وأبــي مالــك، وذ�ــر واختــاره غیــر واحــد، ونقلــه القرطبــي عــن ابــن عبــاسٍ 

 ".-صلى هللا علیه وسلم-وي عن النبي رُ 
 لشـرطقصة المائدة هل نزولها �االتفاق أو بین أهل العلم فیه اختالف؟ وجه الخالف لما لم �قبلـوا ا

 عمد؟ هما فیأم عمد  ههل فی ]٢[الرعد: }َعَمٍد َتَرْوَنَها ِ�َغْیرِ { ما نزلت، ونظیره
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

قـت ألن هذه من المواضع التي قـد تُـرى ُمسـلَّمة، مائـدة المائـدة خـالص مـا أحـد ینـازع، لكـن إذا دق 
ى أنهـا �عمـٍد، النـاس مطبقـون علـ ]٢[الرعـد: }َهـاَعَمـٍد َتَرْونَ  ِ�َغْیـرِ {وجدت للخالف موضـًعا، ومثلـه 

 هیـفولكن االتفاق أنه لیس فیها عمد ُترى، لكن هـل ، لكن ال ُترى أو هي �غیر عمد؟ اللفظ ُمحتمل
 عمد ال ُترى أو �غیر عمد؟ هذا مستقر، لكن منهم مـن �قـول: إنهـا �عمـد لكـن ال تُـرى، وهـذا أعظـم

 في اإلعجاز والقدرة.
 طالب:........

 ؟اذام
 طالب:........

 عمد لكن ال یراه أحد. هإذا �ان فی
 طالب:........
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اآل�ــة مــن أجــل أن هنــاك �ت ئــعلــى �ــل حــال أنــا ج ،ال، إذا �انــت غیــر مرئیــة مــع إمكــان الرؤ�ــة
�قـول  ُمسلَّمات، وهي في حقیقتها قابلـة للنقـاش، والنقـاش موجـود بـین أهـل العلـم، �عمـٍد تُـرى هـذا ال

 ُتــرى، لكــن ال ،لمنفــي فــي القــرآن، �عمــٍد ترونهــا مفهــوم المخالفــة أنــه فیــه عمــد�ــه عاقــل، هــذا هــو ا
 .       موجود في أقوال أهل العلم

صـالة علیـه ال-وقال �عض من قال بهذا القول: إن أهل أیلة لما اعتـدوا فـي السـبت، قـال داود "
ردة، قـمسـخهم هللا ف ،: اللهم ألبسهم اللعـن مثـل الـرداء، ومثـل المنطقـة علـى الحقـو�ن-والسالم

مـا  ب مـن �فـر �عـداللهـم عـذّ  :-علیه الصالة والسالم-وأصحاب المائدة لما �فروا، قال عیسى 
 ، فأصـبحواا من العالمین، والعنهم �ما لعنت أصحاب السبتا لم تعذ�ه أحدً أكل من المائدة عذا�ً 

 .خناز�ر
 .وأن هذا معنى لعنهم على لسان داود، وعیسى ابن مر�م

 ".ألنها لیست مما نحن �صدده ؛غیر هذا تر�نا التعرض لها أقوالٌ وفي اآل�ة 
 طالب:.........

 ؟ماذا
�صـیر  .....یـن مـا صـارت مـا أأصحاب السبت مجزوم �قصتهم، المائدة هي التي فیها الخـالف، 

 .  الكالم
ــــ{قولــــه تعــــالى: " ــــاللَّْغِو ِف ـــــِكن َال ُیَؤاِخــــُذُكُم للاّاُ ِ� ــــاِنُكْم َوَل ــــَؤاِخــــُذكُ یُ ي َأْ�َم } دتُُّم اَألْ�َمــــانَ م ِ�َمــــا َعقَّ

 م عقد الیمـینمنا في سورة البقرة أن المراد �ما عقدتم األ�مان، هو ما قصدتقد قدَّ  ]٨٩[المائدة:
 رزدق: و بلى �هللا، ومنه قول الف ،ال �هللا :فیه، ال ما جرى على ألسنتكم من غیر قصد نحو

 هُ َمــــــــَأُخوٍذ ِبَلْغــــــــٍو َتُقوُلــــــــَوَلْســــــــَت �ِ 
 
 

ــــــ  ــــــَداِت اْلَع ــــــْد َعاِق ــــــْم َتْعَم  ِئمِ َزاِإَذا َل
 
 
 
 
 

 ".وهذا العقد معنوي، ومنه قول الحطیئة
 .�عني لیس �حسي من العقد الحبل

 طالب:..........
 ؟ماذا

 طالب:..........
 .�قول: تقوله ُیر�د أن"ولست" 

 وهذا العقد معنوي، ومنه قول الحطیئة"
ـــوْ  ـــًدا ِلَجـــارِ َق ـــُدوا َعْق  واَشـــدُّ  ِهمُ ٌم ِإَذا َعَق

 
 

ـــــــُه اْلَكرَ   وا َفْوَق ـــــــدُّ ـــــــاَج َوَش ـــــــاْلِعَن  اَ�
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لـف، وقـرأه ، �ـالتخفیف بـال أ]٨٩[المائـدة:} دتُّمُ َعَقـ{وقرأه حمزة، والكسائي، وشعبة عن عاصـم: 
ف، غیـر ألـ بـوزن فاعـل، وقـرأه البـاقون �التشـدید مـن ابن ذ�وان عن ابن عـامر: عاقـدتم �ـألفٍ 

 ". ألفبال ]٨٩[المائدة:} دتُّمُ َعقَ {والتضعیف والمفاعلة: معناهما مجرد الفعل بدلیل قراءة 
 .ین؛ ألنها لیست ُمفعلة بین طرفین�عني ُتفسر القراءت

 )مـا(ا، و�عًضـ بین �عضـهابال ألف وال تضعیف، والقراءات یُ  ]٨٩[المائدة:} دتُّمُ َعقَ {بدلیل قراءة "
ه �عضــهم علــى التحقیــق ال موصــولة، �مــا قالــ مصــدر�ةٌ  ]٨٩[المائــدة:} دتُّمُ َعقــ ِ�َمــا{فــي قولــه: 

 ".ا أن ضمیر الرا�ط محذوفزاعمً 
مصـــدر�ة �عنـــي �عقـــد�م أو مصـــدر�ة �الـــذي عقـــدتموه، �الـــذي تكـــون موصـــولة المصـــدر�ة �عقـــد�م، 

ًمــا أن المصــدر�ة �الــذي عقــدتموه، تكــون مصــدر�ة علــى التحقیــق ال موصــولة �مــا قالــه �عضــهم زاع
ضمیر الر�ط محذوف، لمـاذا اختـار الشـیخ أنهـا مصـدر�ة؟ ألن المصـدر�ة ال تحتـاج إلـى را�ـط فـال 

 .، بینما الموصولة تحتاج إلى را�طتحتاج إلى تقدیر
 وفي المراد �اللغو في اآل�ة أقوال، أشهرها عند العلماء اثنان:"

 .و�لى �هللا ،له: ال �هللاألول: أن اللغو ما �جري على لسان اإلنسان من غیر قصد، �قو 
ابن وذهب إلى هذا القول: الشافعي، وعائشة في إحدى الروایتین عنها، وروي عن ابن عمر، و 

، عبــاس فــي أحــد قولیــه، والشــعبي، وعكرمــة فــي أحــد قولیــه، وعــروة بــن الز�یــر، وأبــي صــالحٍ 
 ره.والضحاك في أحد قولیه، وأبي قال�ة، والزهري، �ما نقله عنهم ابن �ثیر، وغی
ن بـمـذهب مالـك  القول الثاني: أن اللغو هو أن �حلف على ما �عتقـده، فیظهـر نفیـه، وهـذا هـو

، أ�ضـا عـن عائشـة، وأبـي هر�ـرة أنس، وقال: إنه أحسن ما سمع في معنـى اللغـو، وهـو مـرويٌّ 
، فــي أحــد قولیــه جاهــدٍ فــي أحــد قولیــه، وســلیمان بــن �ســار، وســعید بــن جبیــر، ومُ  وابــن عبــاسٍ 

راسـاني، الخ أوفى، وأبي مالـك، وعطـاءٍ  أبي لنخعي في أحد قولیه، والحسن، وزرارة بنو�براهیم ا
 ".و�كر بن عبد هللا

 زرارة بن أوفى، ما هو ابن أبي.
 طالب:.........
ــِإَذا ُنِقــرَ {أبــي، هــذا الــراوي المعــروف الــذي ســمع القــارئ فــي الصــالة �قــرأ  هابــن أوفــى مــا فیــ  ِفــي َف

ثر:} النَّاُقور    .-رحمه هللا-صعق ومات  ]٨[المدَّ
ــ" ، س، وقتــادةو قاتــل، وطــاو ، ومُ دي، ومكحــولٍ وأحــد قــولي عكرمــة، وحبیــب بــن أبــي ثابــت، والسُّ

 والر�یع بن أنس، و�حیى بن سعید، ور�یعة، �ما نقله عنهم ابن �ثیر.
 ملثـاني لـا، وفـي ألنه في األول لم �قصد عقد الیمین أصـالً  ؛والقوالن متقار�ان، واللغو �شملهما

 .لضعفه في نظري  ؛�قصد إال الحق والصواب، وغیر هذین القولین من األقوال تر�ته
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ِحِبَك، َت ِلَصـاِإَذا ُقْلـ«واللغو في اللغة: هو الكالم �ما ال خیر فیه، وال حاجـة إلیـه، ومنـه حـدیث: 
َماُم َ�ْخُطُب َیْوَم اْلُجُمَعةَ   ".»تَ َأْنِصْت، َفَقْد َلَغْوَت َأْو َلَغیْ  :َواإلِْ

وا ِ�َراًمــا{ وا ِ�ــاللَّْغِو َمــرُّ لیــق �مســلم أن �ضــیع وقتــه یال  ،مــا ال فائــدة فیــه ]٧٢[الفرقــان:} َوِ�َذا َمــرُّ
ومجـالس النـاس حتـى �عـض الخاصـة  ،»ومن حسن إسالم المـرء تر�ـه مـا ال �عنیـه« ،وجهده فیه

 .الكثیر منهم من طالب العلم فیها من اللغو الشيء
 وقول العجاج: "

 َحِجـــــــــــــیٍج ُ�ظَّـــــــــــــمِ  ْســـــــــــــَرابَوُربَّ أَ 
 
 

 َعــــــــــِن اللََّغــــــــــا َوَرَفــــــــــِث الــــــــــتََّكلُّمِ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مسائل من أحكام األ�مان
 فیهما. اعلم أن األ�مان أر�عة أقسام: اثنان فیهما الكفارة بال خالف، واثنان مختلفٌ 

: سـامقال القرطبي في تفسـیر هـذه اآل�ـة الكر�مـة مـا نصـه: األ�مـان فـي الشـر�عة علـى أر�عـة أق
ن بـد هللا بـعثنا : حـدَّ )سـننه(ج الدارقطني فـي قسمان فیهما الكفارة، وقسمان ال �فارة فیهما. خرَّ 

د، عـن ، عـن حمـاثنا عبثر عن لیـثٍ حدَّ قال: ثنا خلف بن هشام، حدَّ  قال: محمد بن عبد العز�ز،
 كفران.�ُ كفران، و�مینان ال إبراهیم، عن علقمة، عن عبد هللا قال: األ�مان أر�عة، �مینان �ُ 

هللا �جـل �قـول: فالرجل الذي �حلف: �هللا ال أفعل �ذا و�ذا فیفعـل، والر  :كفرانفالیمینان اللذان �ُ 
 .ألفعلن �ذا و�ذا، فال �فعل
 ".فالرجل �حلف: �هللا ما فعلت �ذا و�ذا، وقد فعل :والیمینان اللذان ال �كفران

فَّـر، عنـد مـن �قـول: إن الغمـوس تعمـد تعمد الكذب في �مینه، فیكون مـن نـوع الغمـوس الـذي ال ُ�ك
 نـه ال �كـون غموًسـا إال إذا تضـمنإالكذب، ولو لم �كن فیه اقتطاع حق المسلم، ومنهم من �قول: 

اقتطاع حق المسلم، وال شك أن هذا أشد، لكن الیمین الذي �حلـف �ـه صـاحبه وهـو �ـاذب و�تعمـد 
 .  ه على خطر، استخفاف �المحلوف �هذلك ال شك أن

 .ل �حلف: لقد فعلت �ذا و�ذا ولم �فعلهوالرج"
 ".وذ�ره المرزوي عنه )جامعه(قال ابن عبد البر: وذ�ر سفیان الثوري في 

 المروزي.
الرجـل:  ا، قـال سـفیان: األ�مـان أر�عـة، �مینـان �كفـران، وهـو أن �قـولوذ�ره المروزي عنه أ�ًض "

 هـو أن �قـولو . و�مینـان ال �كفـران، ثـم ال �فعـل ،ثم �فعـل، أو �قـول: �هللا ألفعلـن ،أفعل �هللا ال
 وما فعل. ،الرجل: �هللا ما فعلت، وقد فعل، أو �قول: �هللا لقد فعلت

 یان، وأمـاقال المروزي: أما الیمینان األولیان، فال اختالف فیهما بـین العلمـاء علـى مـا قـال سـف
�ـذا  ه لـم �فعـلالیمینان األخر�ان، فقد اختلف أهل العلـم فیهمـا فـإن �ـان الحـالف حلـف علـى أنـ

 ".او�ذا، أو أنه فعل �ذا و�ذا عند نفسه صادقً 
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 .، حلف على غلبة ظنه�عني على غلبة ظنه
 ".ا یرى أنه على ما حلف علیه، فال إثم علیه وال �فارة علیهعند نفسه صادقً "

علیــه الصــالة –�عنــي �مــا جــاء فــي حــدیث الــذي وقــع علــى امرأتــه فــي رمضــان، لمــا أعطــاه النبــي 
ٍت أفقـر قال: �هللا ما بین البتیها أهل بی »ُخذه وتصدق �ه«الفرق الذي فیه التمر، قال:  -والسالم

 من بیتي، هل الرجل فتش على البیوت �لها فلم �جد أهل بیت أفقر منه؟ على غلبة ظنه، نعم. 
 ، وسفیان الثوري، وأصحاب الرأي.فال إثم علیه وال �فارة علیه في قول مالكٍ "

 بو عبید، وقال الشافعي: ال إثم علیه، وعلیه �فارة.و�ذلك قال أحمد وأ
عل �ذا قال المروزي: ولیس قول الشافعي في هذا �القوي، قال: و�ن �ان الحالف على أنه لم �ف

ن ، وسـفیاكٍ ، وال �فارة علیه في قـول عامـة العلمـاء: مالـا للكذب فهو آثمٌ و�ذا، وقد فعل، متعمدً 
 ، وأبي عبید.بل، وأبي ثورٍ الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حن

ر، قـــال: وقـــد روي عــن �عـــض التـــا�عین مثــل قـــول الشـــافعي، قـــال كفِّــو�ــان الشـــافعي �قـــول: �ُ 
محـل الغـرض مـن القرطبـي بلفظـه، وهـو حاصـل  نتهـىوأحمـد، ا المروزي: أمیـل إلـى قـول مالـكٍ 

 ".تحر�ر المقام في حلف اإلنسان ألفعلن أو ال أفعل
 طالب:..........

 .عنه ما رأیتهلكن ُینقل 
وجـود غیـر فعلـه، أو عـدم وقوعـه، �ـأن �قـول: �هللا لقـد وقـع فـي ال وأما حلفـه علـى وقـوع أمـرٍ "

ا عمـدً أنه واقـع، وهـو �علـم عـدم وقوعـه مت كذا، أو لم �قع في الوجود �ذا، فإن حلف على ماضٍ 
 منا،الكذب فهي �مین غموس، و�ن �ان �عتقد وقوعه فظهر نفیـه فهـي مـن �مـین اللغـو �مـا قـد

 ا فهو �الغموس، وجعله �عضهم من الغموس.و�ن �ان شاكً 
ثـر ا یـدخل فـي �مـین الغمـوس، وأكو�ن حلف على مستقبل ال یـدري أ�قـع أم ال؟ فهـو �ـذلك أ�ًضـ

 ".مینا من أن تكفرها �فارة الیر; ألنها أعظم إثمً كفَّ العلماء على أن �مین الغموس ال تُ 
ــمثــل القتــل العمــد ال �فــارة فیــه، �خــالف  ر الخطــأ وشــبه العمــد؛ ألن القتــل عمــًدا أعظــم مــن أن ُ�كفَّ

كــالیمین الغمــوس عنــد الجمهــور، إن �ــان شــاك�ا فهــو �ــالغموس، �عنــي قر�ــٌب منــه فــي اإلثــم ولــیس 
 كالغموس الذي ال تدخله الكفارة، وهو لیس غموًسا فال تدخله الكفارة.   

 رة في غیـرالكیة تفصیل، وهو وجوب الكفاوقد قدمنا قول الشافعي �الكفارة فیها، وفیها عند الم"
ى بــر، علــ منعقــدةٍ  ا إلــى �مــینٍ أ�ًضــ ، واعلــم أن الیمــین منقســمةٍ منهــا المتعلقــة �ــالزمن الماضــي

 ِبر". على حنث، فالمنعقدة منعقدةٍ  و�مینٍ 
.  على برٍّ

لمنعقـدة هي التي ال یلـزم حالفهـا تحلیـل الیمـین �قولـه: �هللا ال أفعـل �ـذا، وا على برٍّ فالمنعقدة "
ل الیمـین �فعـل مـا حلـف علیـه، أو �الكفـارة �قولـه: �هللا على حنث، هـي التـي یلـزم صـاحبها ِحـ
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في المنعقدة على حنث حتى �فـوت إمكـان فعـل مـا حلـف علیـه، إال  ألفعلن �ذا، وال �حكم �حنثه
 ".على طالقها :بوقت فیحنث �فواته، ولكن إن �انت �طالق �قوله إذا �انت موقتةً 

 .علي علي
یـدري  ألنـه ال ؛طالقها ألفعلن �ذا، فإنه �منع من وطئها حتى �فعل ما حلف علیـه يعل :كقوله"

 ".أیبر في �مینه أم �حنث؟
ـن منهـا �ـأن األصـل �قـاء النكـاح  ولكن النكاح ثابت وهو األصـل، والطـالق مشـكوٌك فیـه، فهـل ُ�مكَّ

 زوجته وُتفلت منه؟ي �مینه فتفوته أو ُ�منع منها؛ ألن االحتمال قائم أنه �حنث ف
 طالب:........

ـــف ،ال ـــه حل ـــى أن ـــث احتمـــال ،هـــو الكـــالم عل ـــاب  ،والحن ـــع مـــن � ـــاء النكـــاح، فهـــل ُ�من واألصـــل �ق
ن المطلقــة رجعیــة �جــوز إاالحتیــاط للفــروج؟ هــل نقــول: إنــه فــي حكــم مــن حنــث وراجــع أو نقــول: 

�عنـي  رجعة مع النیة أو بـدون،وطئها؛ ألنها زوجة ولو لم ُیراجعها؟ ُ�طبق علیه الكالم اللي معنا، 
رجل طلَّق امرأته ودخل البیت وجدها وطئها بدون نیة رجعـة هـذا عنـد العلمـاء فـي الظـاهر رجعـة، 
 لكن إذا �ـان مـا قصـد یراجـع وطء مـن غیـر قصـد الرجعـة، وال عنـده نیـة ُیراجـع، ُیلـزم قضـاًء �أنهـا

الموافــق مــثًال للحكــم فــي الظــاهر رجعــة، لكــن هــو �اعتبــار أنــه مــا عنــده نیــة رجعــة وقــد طلَّــق فــي 
تـه شيء، ولكن إذا �ـان �قـول: أطـأ وأنـا مـا أنـا مراجـع مـا �ـأثم إذا أراد أن �طـأ؟ دخـل البیـت فأعجب

 فوطئها وهو ما عنده نیة إنه ُیراجع، ما الحكم؟ 
 طالب:..........

 ؟    ماذا
 طالب:..........

الحكـم أن تحصـل الرجعـة  ،لـي نظـر فیهـامـا  ،تحصل الرجعة حكًما، لكن هو مـا أنـا مراجـع أصـالً 
ــ نیــة رجعــة وأراد أن �طأهــا وهــي مطلقــة  هو�لــزم بهــا وُتحســب علیــه لــو طلَّــق، لكــن إذا �ــان مــا فی

 �النسبة له. 
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........

 ما فهمت قصدي، ال یرجع وال نظر له فیها، �قول: أطأ وأنا مطلِّق.
 طالب:..........

نیـة النقـیض، �قـول: هـذه مطلقـة  هنیـة، لكـن مـا فیـ هالف في الظاهر أنها رجعـة مـا فیـمعروف الخ
 وال لي نظر فیها ال أر�دها، وأنا أطأ ولن أراجع.

 فائدة. هكمل �مل ما فی
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 طالب:..........
 .نعم

 طالب:..........
 كمل �مل. 

 الك وأصحا�ه.من العلماء منهم م مشكوك فیه عند جماعةٍ  وال �جوز اإلقدام على فرجٍ "
ال �ـه قـألنها زوجته، والطـالق لـم �قـع �الفعـل، وممـن  ؛منع من الوطءوقال �عض العلماء: ال �ُ 

 أحمد.
م �مخلــوق المسـألة الثانیــة: اعلــم أن الیمـین ال تنعقــد إال �أســماء هللا وصــفاته، فـال �جــوز القســ

 ال تنعقــد �مــینٌ و  »َیْصــُمْت لِ هللَِّ، َأْو َمــْن َ�ــاَن َحاِلًفــا َفْلَیْحِلــْف ِ�ــا«: -صــلى هللا علیــه وســلم-لقولــه 
الصحیح  عتد �ه من أهل العلم، و�النصا من �ان، �ما أنها ال تجوز �إجماع من �ُ �مخلوق �ائنً 

لیـه صـلى هللا ع-الصر�ح في منع الحلف �غیـر هللا، فقـول �عـض أهـل العلـم �انعقـاد الیمـین �ـه 
 ".بطالن، �هللا تعالى أعلملتوقف إسالم المرء على اإل�مان �ه ظاهر ال -وسلم

أشرف الخلق ومع ذلك هو مـن الخلـق ال �جـوز القسـم �ـه، القسـم  -علیه الصالة والسالم–الرسول 
 �ه �القسم �غیره شرك.

 المسألة الثالثة: �خرج من عهدة الیمین بواحد من ثالثة أشیاء:"
 األول: إبرارها �فعل ما حلف علیه.

 الحنث و�عده على التحقیق.قبل  الثاني: الكفارة، وهي جائزةٌ 
�مـا زعمـه  ل للیمـین ال بـدل مـن الكفـارة،الثالث: االستثناء بنحـو إن شـاء هللا، والتحقیـق أنـه ِحـ

روري ضـابن الماجشون، و�شترط فیه قصد التلفظ �ه، واالتصال �الیمین، فال �قبل الفصل �غیر 
 ي االستثناء.وغیره من جواز تراخ كالسعال، والعطاس، وما ذهب إلیه ابن عباسٍ 

، �مــا هللافــالتحقیق فیــه أن المــراد �ــه أن العبــد یلزمــه إذا قــال: ألفعلــن �ــذا، أن �قــول: إن شــاء 
ـــه: ـــي قول ـــالى ف ـــه تع ـــًدا { صـــرح � ـــَك َغ ـــٌل َذِل ـــي َفاِع ـــْيٍء ِإنِّ ـــوَلنَّ ِلَش ـــاء للااَُّ  الَّ َأنإِ * َوَال َتُق } َ�َش

اء شـه ولو �عد فصل، فإنه �قول: إن وتذ�ر  )إن شاء(فإن نسي االستثناء بـ  ]٢٤-٢٣[الكهف:
إنـه  هللا; لیخرج بـذلك مـن عهـدة عـدم تفـو�ض األمـور إلـى هللا وتعلیقهـا �مشـیئته، ال مـن حیـث

 ".حل الیمین التي مضت وانعقدت�ُ 
ُینكر على ابن عبـاس أن االسـتثناء ینفـع ولـو طـال الفصـل، لكـن لـو قیـل بهـذا مـا حنـث أحـد، �مـا 

ي َوَال َتُقوَلنَّ ِلَشيْ {هللا، وهذا قطًعا ال �قصده ابن عبـاس لزمه الكفارة قال: إن شاء  اِعـٌل َذِلـَك فَ ٍء ِإنِّ
 .]٢٤-٢٣[الكهف:} ِإالَّ َأن َ�َشاء للااَُّ * َغًدا 

تطــرق الصــاوي إلــى مســألة االســتثناء، واالســتثناء فــي اإل�مــان حینمــا �قــول: ُ�ســأل الشــخص عــن 
و معــروف عــن �عــض العلمــاء و�عضــهم ُ�ســمي هــؤالء إ�مانــه، فیقــول: أنــا مــؤمٌن إن شــاء هللا، وهــ
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شكاكة ُ�شاك ما جـزم فـي إ�مانـه، وأطـال الصـاوي فـي �حـث المسـألة واسـتطرد، وجـاء �كـالٍم قبـیح؛ 
ألنه تطرق إلى لـزوم تقلیـد المـذاهب األر�عـة، وأنـه ال �جـوز الخـروج عنهـا �ـأي حـاٍل مـن األحـوال، 

نَّة وقول الصحا�ة.  ولو خالفت الكتاب والسُّ
 هذا �المه وهو استطراٌد لیس في محله.

 طالب:........
ألن األخذ �ظواهر النصوص من أصول الكفر هذا �المه، و�المه فـي سـورة فـاطر عـن الخـوارج، 

 وأدرج فیهم أتباع الشیخ محمد بن عبد الوهاب، وله علیه مالحظات �ثیرة، نعم.
 هللا، �مـا أن �قـول: إن شـاء، فعلـن �ـذافالتحقیق فیـه أن المـراد �ـه أن العبـد یلزمـه إذا قـال: أل"

ـــه:  ـــي قول ـــالى ف ـــه تع ـــًدا {صـــرح � ـــَك َغ ـــٌل َذِل ـــي َفاِع ـــْيٍء ِإنِّ ـــوَلنَّ ِلَش ـــاء للااَُّ �َ الَّ َأن إِ * َوَال َتُق } َش
اء شـوتذ�ره ولو �عد فصل، فإنه �قول: إن  )ن شاء(إ] فإن نسي االستثناء بـ ٢٤-٢٣[الكهف:

ث إنـه فـو�ض األمـور إلـى هللا وتعلیقهـا �مشـیئته، ال مـن حیـلیخرج بذلك من عهدة عـدم ت؛ هللا 
  حل الیمین التي مضت وانعقدت.�ُ 

ولـو �ـان  ]٤٤ص:[} ْحَنـثْ َوُخْذ ِبَیـِدَك ِضـْغًثا َفاْضـِرب �ِّـِه َوَال تَ {و�دل لهذا أنه تعالى قال ألیوب: 
نعقاد الم ما عُ ان �ذلك لا أنه لو �ا لقال له قل: إن شاء هللا، و�دل له أ�ًض تدارك االستثناء ممكنً 

 ".�مین إلمكان أن یلحقها االستثناء المتأخر
 كل من حلف وتوجه إلیه الحنـث ولزمتـه الكفـار، قـال: إن شـاء هللا، معنـى ذلـك ال �كـون فیـه �فـارة

فعـه؛ أصًال لو قلنا �التراخي المطلق، قال �عضهم: إنه مادام في المجلس ینفعه، و�ن قام عنه ال ین
 ي المجلس الواحد �المرتبط �عضه ببعض مثل خیار المجلس.ألن الكالم ف

ل مــن الكــالم، و�ثیــر مــن متعلقــات الكــالم إذا لــم تحصــ ًااوهــذا أ�ًضــا فیــه مــا فیــه؛ ألن هنــاك أمــورً 
متتا�عــة فإنــه �حصــل الخلــل فیهــا لــو أن الخطیــب جلــس علــى المنبــر وخطــب جملــة أو جملتــین أو 

 نه العلماء �طول الفصل.، ثم سكت مدًة طو�لة وُ�عبِّر عاثالثً 
علــى �ــل حــال األمــر الملــزم فــي الشــرع ُ�مكــن تدار�ــه وعــدم إلــزام المكلــف �ــه إذا �ــان خارًجــا عــن 

ــعال أو العطــاس أو أُغمــي علیــه، فُأدخــل العنا�ــة، ثــم أفــاق  عــد �إرادتــه، فرضــنا أنــه حلــف فأخــذه السُّ
ـعال، ومثـل ا ما ینفعه؟ ألنه خارج عنأم أ�ام، ثم قال: إن شاء هللا، ینفعه  لعطـاس، إرادته مثـل السُّ

  وُ�مكن أن �كون في نیته أن �ستثني.
ه فلم �قل، فحصل مـا حصـل الفصـل ءسلیمان قال له الملك: ُقل إن شاء هللا لما حلف أن �طأ نسا

حلـف، ثـم قـال لـه أحـد الجالسـین: ُقـل إن شـاء هللا،  اأحـدً  أن قر�ب، لكن هذا من التلقـین، �عنـي لـو
ته أن �قول: إن شاء هللا، فقال له أحد الحاضر�ن �ما في حدیث تحر�م مكة لما قـال ما �ان في نی

ــرَ «: -علیــه الصــالة والســالم–إال اإلدخــر، فقــال النبــي  :العبــاس هــذا ُ�قــال لــه العطــف  »إالَّ اِإلْذِخ
نـزل  التلقیني تلقین، واالستثناء التلقیني وقد نفع في الحدیث المتفق علیه إال أن �عضهم �قـول: إنـه



 
 

 

 
 
 

١
٥ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١٥ 

لمـا  -الوحي مؤ�ًدا لهذا التلقین، نزل الوحي والوحي معروف أنه ُملزم، وقصة سلیمان علیه السـالم
أال ُ�مكـن أن  ،قال له الملك: ُقل إن شاء هللا، ثم أخبر أنه لـو قـال هـذا نفعتـه، هـذا أ�ًضـا قـد �كـون 

 .          مه القول �هان مما أوحي إلیه للز �كون مما ُأوحي إلیه عن طر�ق هذا الملك؟ �مكن لو �
 ا.�فید في الحلف �اهلل إجماعً  )إن شاء هللا(واعلم أن االستثناء بـ "

 أنـتِ فواختلف العلماء في غیره �الحلف �ـالطالق والظهـار والعتـق، �ـأن �قـول: إن دخلـت الـدار 
 فــذهب إن شــاء هللا، حــرةٌ  علــي �ظهــر أمــي إن شــاء هللا، أو أنــتِ  إن شــاء هللا، أو أنــتِ  طــالقٌ 

قـات ا، و�نمـا هـي تعلیألن هـذه لیسـت أ�ماًنـ ؛�عض العلماء إلى أنـه ال �فیـد فـي شـيء مـن ذلـك
ا علیق، وهذللعتق والظهار والطالق، واالستثناء �المشیئة إنما ورد �ه الشرع في الیمین دون الت

 .حه ابن العر�ي وغیرهوأصحا�ه، و�ه قال الحسن، واألوزاعي، وقتادة، ورجَّ  مذهب مالكٍ 
 ".من العلماء جماعةٌ  وذهب

مــن  هــذه ُتســمى أ�مــان الحلــف �مــا ُذِكــر؛ ألن مؤداهــا �مــا یــؤدي الیمــین، ومفاداهــا �مــا ُ�فیــد الیمــین
ها �فارة وما ُذِكر من التعلیق هل ینفع أو ال ینفع �ما ینفع في الیمین، وأنه یلزمه فی ،الحث والمنع

 كما یلزمه في الیمین؟ 
 طالب:........

 . نعم
 .....طالب:...

�ــه،  ا ال ینفــع، فمــا جــاء فــي الیمــین خــاصوأن هــذ ،هــو ذ�ــر القــول األول وأن هــذا مــذهب مالــك
 وذهب جماعٌة...

 .نعم
 وأبــو حنیفــة، ،فیــد فــي ذلــك �لــه، و�ــه قــال الشــافعيمــن العلمــاء إلــى أنــه �ُ  وذهــب جماعــةٌ "

 )".المغني(س، وحماد، وأبو ثور، �ما نقله عنهم ابن قدامة في و وطاو 
مــن  ه الیمــین ممــا ُذِكــراســوا هــذه األمــور الیمــین فــي لــزوم الكفــارة، وطــردوا ذلــك فیمــا ُ�شــا�ألنهــم ق

 .االستثناء
 تنحـــل ألن الظهـــار فیـــه �فـــارة فهـــو �مـــینٌ  ؛ق قـــوم بـــین الظهـــار، و�ـــین العتـــق والطـــالقوفـــرَّ "

 ".�ه م هوعن أبي موسى، وجز  )المغني(�االستثناء، �الیمین �اهلل والنذر، ونقله ابن قدامة في 
 �هللا أعلم.

 وصلى هللا على محمد وعلى آله وسلم.
 

  


